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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن سفر به استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از دریاچه ارومیه بازدید کرد و گفت :گرچه فاصله زیادی با حجم نرمال آب دریاچه ارومیه وجود دارد ،اما
از نظر حفظ وسعت در وضعیت خوبی قرار داریم .به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ،عیسی کالنتری افزود :کمی از برنام ه احیا عقب هستیم اما اقداماتی همچون حفاظت فیزیکی حوز ه اطراف
دریاچه ،جلوگیری از چرای دام و برداشت علوفه که از جمله اقدامات ضروری در راستای تثبیت بستر دریاچه و احیاء به شمار میآیند با جدیت در حال اجرا است .معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه
دریاچه ارومیه قابل احیاء است ،تصریح کرد :عزم ملی باید برای احیای دریاچه وجود داشته باشد و جمیع شرایط از جمله شرایط اعتباری احیاء فراهم شود .کالنتری در پایان گفت :با توجه به اهمیت
اکوسیستم دریاچه ارومیه و تاکید رئیس جمهوری بر ضرورت احیاء دریاچهها و تاالبها ،برنامههای احیاء دریاچه با جدیت دنبال می شود.
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خانههای تاریخی چگونه میتوانند به گردشگری کمک کنند؟

خبر

تجربه زندگی در تاریخ

گروه ایرانشهر :اقامتگاههای بومگردی حدود یک دهه
است در ایران پا گرفتهاند ،خانههای قدیمی ایرانی که
بیشتر توسط صاحبانشان مرمتشدهاند و صاحبخانه
با خوراک و نوشیدنیهای محلی از مهمانان پذیرایی
میکند و در شبنشینیها ،موسیقی و آیینهای سنتی
را به اجرا میگذارد و گشتهای بومی راه میاندازد.
خانههایی که معماری ،فرهنگ ،گویش و پوشش بومی را
به زندگی امروزی ایران پیوند دادهاند و عالوه بر آن نه تنها
میراث تاریخی را حفظ میکنند بلکه کمکی نیز به صنعت
گردشگری و رونق اقتصادی میکنند.
در روزگاری که هتلهای لوکس و چند ستاره به وفور یافت
میشوند ،گردشگری سبک و سیاق متفاوتتری نسبت به گذشته
پیدا کرده است اما اگرچه برای عدهای این سبک کالسیک
گردشگری خوشایند میآید اما فرهنگ و تاریخ بومیان همچنان
جذابیتهای خاص خود را برای گردشگران دارد و از همین رو
است که بوم گردی امروزه در صدر گردشگری در دنیا قرار گرفته
است .بنابر آخرین تعریف ارائه شده توسط جامعه بینالمللی
اکوتوریسم (TIES : The International Ecotourism
 )Societyدر سال  ۲۰۱۵بوم گردی یا اکوتوریسم «سفری
است مسئوالنه به جاذبههای طبیعی برای لذت بردن ،ادراک و
قدر طبیعت را دانستن (و همراهی کردن با ویژگیهای فرهنگی
متعلق به گذشته و حال حاضر) به طوری که حافظ زیست بوم
بوده ،سبب پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده ،شامل
آموزش بوده و در آن گردشگر و در فعالیتهای سودآور اجتماعی-
اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد .در بوم گردی کلمه
آموزش بسیار مورد تاکید است و این آموزش هم شامل مسافران
و هم شامل مردم محلی میشود ».به زبان سادهتر بوم گردی
به معنای زندگی چند روزه گردشگران در اقامتگاههایی شبیه به
خانه بومیان ،خوردن از غذاهای محلی و درک فرهنگ ،تاریخ و
طبیعت بومی آن منطقه است .وقتی از بومگردی سخن به میان
میآید ،در وهله اول یک چیز در ذهن نقش میبندد؛ «اقامتگاه
بوم گردی» مکانهایی که شامل خانهها ،عمارتها ،کاروانسراها و
هر مکانی که بتوان شب را در آن بیتوته کرد است .مکانهایی که
با تغییر کاربری و مهیا کردن زیرساختهای اولیه رفاهی بتوان
از گردشگران پذیرایی کرد و در قبال این پذیرایی از آنها پول
دریافت کرد ،همان چیزی که میتواند به اقتصاد محلی نیز کمک
کند و حتی در پارهای موارد از مکانهای تاریخی که سالها نیاز
به مرمت و حفاظت داشته به این شیوه مراقبت کرد .ایران یکی

از کشورهایی است که پتانسیل خوبی برای ایجاد اقامتگاههای
بوم گردی دارد و تا کنون نزدیک به  700اقامتگاه بوم گردی در
ایران برپا شده است ،اقامتگاههایی که متوسط اشتغالزاییشان در
هر واحد در هر روستا  10تا  15نفر بوده است .استان اصفهان با
دارا بودن  208واحد بوم گردی و کرمان و یزد به ترتیب با  104و
 102واحد بوم گردی بیشترین استانهایی در ایران هستند که از
بو مگردی استقبال کردهاند.
اما اقامتگاههای سنتی ایران به سه گونه مختلف تقسیم
میشوند؛ اولین گونه این اقامتگاههای سنتی خانههای محلی است
که در حال حاضر به خانههای خوشهسار بومگردی مشهورند.
گروه دوم اقامتگاههای سنتی که میشود نام برد خانههای سنتی
است که میتوان در آنها اقامت داشت ،خانهها و ابنیه تاریخی
است که پیشتر کاربرد اقامتگاهی نداشتهاند اما حاال در آن بنا،
اقامتگاهی تاسیس شده است .کاروانسرای زینالدین یکی از
مشهورترین اقامتگاههای تاریخی است که این ویژگی را دارد.
دست ه دیگر اقامتگاههای سنتی خانههای تاریخی ارزشمندی است

ردیف

کد مناقصه

نام پروژه

1

59ـ96

خرید کنتور آب 2/1و4/3

مبلغ برآورد (ریال)

محل اجرا

شرکت آب و فاضاب شهری استان کردستان

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ (ریال)

سنندج

منابع داخلی

850/000/000

ضمانت نامه بانکی ـ سپرده نقدی ـ

2

122ـ96

شبکه جمع آوری فاضاب

10/012/864/012

سریش
آباد

طرح های عمرانی(اسناد
خزانه و اوراق مشارکت)

500/700/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

3

129ـ96

خط انتقال آب شویشه

3/404/386/549

شویشه

طرح های عمرانی(اسناد

170/300/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

4

133ـ96

خط برگشت انتقال آب

4/205/433/317

سنندج

طرح های عمرانی(اسناد

210/300/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

5

134ـ96

اصاح شبکه آب سقز(پارت

2/742/837/219

سقز

منابع داخلی(تبصره )3

137/200/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

6

135ـ96

تکمیل آب سطحی گریاشان

32/314/892/788

سنندج

طرح های عمرانی(اسناد

1/616/000/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

7

138ـ96

اصاح شبکه جمع آوری

5/297/192/086

مریوان

منابع داخلی(تبصره)3

265/000/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

8

141ـ96

شبکه جمع آوری فاضاب

7/037/508/074

سنندج

طرح های عمرانی(اسناد

352/000/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

سریش آباد

مخزن برازان  3سنندج
)3

و باغ ژاله سنندج

فاضاب مریوان

حسن آباد سنندج

خزانه و اوراق مشارکت)
خزانه و اوراق مشارکت)

خزانه و اوراق مشارکت)

خزانه و اوراق مشارکت)

1244

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

مفقودی

مفقودی

انواع تضمین

اینچ

آقــای امیــر معیــن افشــار باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر
اســناد رســمی شــماره  14زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب منــزل
پــاک  – 22414/489اصلــی بــه شــماره چاپــی  617594واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان
ذیــل ثبــت  39813صفحــه  94دفتــر  244بــه علــت جابجائــی مفقــود گردیــده و در خواســت صــدور ســند
مالکیــت المثنــی را نمــوده لــذا مراتــب باســتناد مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود
تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت مذکــور نــزد
خــود میباشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند
مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور
و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد

شناســنامه و ســند کارخانــه و کارت ســوخت ســواری ام وی ام  h315بــه شــماره انتظامــی  341س  53ایــران
36بــه شــماره موتــور mvm477fjad617340و شــماره شاســی  1014472مــدل  1393برنــگ ســفید
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روغنــی بنــام مهــا ظریــف احمــد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــرکت آب و فاضــاب شــهری اســتان کردســتان در نظــر دارد هشــت مناقصــه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه تولیــد کننــدگان و تامیــن کنندگان(مربــوط
بــه ردیــف  )1و پیمانکاران(مربــوط بــه ردیــف 2الــی  )8واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد.

محل اعتبار

در همه این هتلها یا اقامتگا ه های سنتی تالش شده از عناصر
سنتی و معماری کهن ایرانی بهره گرفته و درونمایه معماری
سنتی آن حفظ شود .در اصفهان و شیراز هم هتلهای زیادی
هستند که با محوریت بنایی تاریخی و به تبعیت از معماری
سنتی همان بنا ساخته شدهاند .حوضهای کمارتفاع اما
عریض ،انارستانها و نارنجستانها ،اتاقهای سهدری و پنجدری،
پنجرههایی با شیشههای کوچک رنگی ،درهای چوبی و اندرونی،
بیرونی و… همگی اصول معماری سنتی است که در این
اقامتگاهها از آن الگوبرداری میشود.
البته نمونههای موفق دیگری مانند کاروانسرای زینالدین هم
وجود دارد که اگر چه به هتل به معنای واقعی آن تبدیل نشده
است اما اقامتگاهی بسیار ویژه با امکانات محدود اما در فضایی
منحصربهفرد است .این کاروانسرا پیشتر محل استقرار تفنگچیان
و مستحفظان بوده است و اکنون کاربریاش به اقامتگاه تغییر
کرده است.
تغییر کاربری ابنیههای تاریخی به عنوان اقامتگاههای بوم گردی
اما مخالفان و موافقان خود را دارد .از نظر بسیاری از موافقان،
ابنیهها و بناهای تاریخی که به مدت طوالنی به آنها رسیدگی
نشده تنها راه نجات تغییر کاربری است و تبدیل شدن این ابنیه
به اقامتگاه بوم گردی بهترین اید ه برای این کار است .مخالفان بوم
گردی اما تغییر کاربری را به این دلیل که ممکن است مرمت و
بازسازی غیر اصولی و همچنین اضافه کردن بخشهای مختلف و
حتی زیرساختها مانند دستشویی ،آشپزخانه ،کشیدن لولههای
آب و برق و گاز توسط بومیان هویت باستانی بنا را به خطر بیاندازد
مخالف هستند .به هر حال اما تغییر کاربری این خانهها و ابنیه
و تبدیل کردن آنها به اقامتگاهها تنها مشروط به رعایت اصول
مرمتی و حفاظتی است و از آنجایی که بیشتر خانهها و مکانهای
تاریخی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی قرار دارند هر شخصی
که بخواهد آنها را با تغییر کاربری به اقامتگاه بوم گردی تبدیل
کند باید زیر نظر این سازمان اقدام کند .صندوق احیای بناهای
تاریخی سازمان میراث فرهنگی نیز با پرداخت وام و تسهیالت از
کسانی که تصمیم به مرمت و تبدیل این خانه ها و ابنیه تاریخی
به اقامتگاه بوم گردی می زنند حمایت میکند .با این حال اما این
تمام ماجرا نیست و افرادی که یک بنای تاریخی را به اقامتگاه
بومی تبدیل میکنند تنها اولین گام را برداشتهاند .در مرحله دوم
حاال اقامتگاه بوم گردی نیاز به شناخته شدن و تبلیغات و اطالع
رسانی دارد .راهاندازی سایت و فعالیت در فضای مجازی بهترین
گزینه برای شناخته شدن این اقامتگاههای بوم گردی است.
آگهی فقدان سند مالکیت پالک

نفر برسد .در همین راستا دانشگاه فدرال کازان در آستانه جام جهانی آموزش راهنمایان
مدیر کمیته گردشگری جمهوری تاتارستان گفت :شهر کازان در زمان
گردشگری با زبان فارسی را آغاز کرده است .کازان یا قازان یا غازان (تاتاری :خط التین
برگزاری جام جهانی منتظر حدود سه هزار تماشاگر فوتبال از ایران خواهد بود
 ،Kazanخط سیریلیک  ،Казанروسی )Казань :پایتخت جمهوری تاتارستان
و تمهیداتی برای مدیریت این گردشگرها اندیشیده است.
در فدراسیون روسیه است که براساس سرشماری  ۲۰۱۰روسیه با  1/143/535نفر
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس روسیه «سرگئی ایوانوف» عنوان کرد
ترین شهرهای روسیه بهشمار میرود.
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خود در جریان این مسابقات ساعت  ۲۱:۳۰روز  ۲۰ژوئن ( ۳۰خرداد  )۹۷در ورزشگاه
انجام است.
کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا میروند.
براساس برآوردها تعداد ایرانیانی که از این شهر دیدار خواهند کرد میتواند به  ۳هزار

استان بوشهر

دهانههای سی و سه پل مسدود میشود

که بهثبت ملی رسیدهاند اما در حال حاضر با نظارت دائمی بر
معماری آنها کاربرد اقامتگاه را پیدا کردهاند .خانه عامریها یکی از
بهترین نمونههای تبدیل خانه تاریخی ثبت ملی به اقامتگاه است.
این اقامتگاههای سنتی در بیشتر استانهای کشور بهخصوص
استانهای تاریخی ،برای سلیقههای متنوع و بودجههای مختلف،
خدمات ارائه میکنند .حال فقط بستگی به گردشگر دارد که بداند
به دنبال چه چیزی میگردد و بر پایه آن یکی از این اقامتگاههای
سنتی را برای سکونت در سفر انتخاب کند.
برخی از اقامتگا ه های سنتی ایران بناهای تاریخی هستند که در
طول عمر طوالنیشان کاربری دیگری از جمله کاروانسرا ،مدرسه،
انبار ،گاراژ ،طویله و… داشتهاند .نمونه این ابنیه را میتوان در یزد
بهوفور یافت .هتل داد یزد و هتل-باغ مشیرالممالک از این دسته
هستند .هتلهای سنتی که اغلب شکل تغییریافته خانههای
تاریخی و قدیمی یزد هستند به جاذبههایی تبدیل شدهاند که
گردشگران حتی اگر قصد اقامت در آنها را نداشته باشند برای
بازدید از آنجا سری به این هتلها میزنند.

پیشبینی حضور  ۳هزار تماشاگر ایرانی در کازان روسیه

آگهی مناقصه عمومی

با نهایی شدن طرح نصب حفاظ

اوراق مشارکت

نقــدی ـ اوراق مشــارکت

نقــدی ـ اوراق مشــارکت
نقــدی ـ اوراق مشــارکت

نقــدی ـ اوراق مشــارکت

نقــدی ـ اوراق مشــارکت

نقــدی ـ اوراق مشــارکت

نقــدی ـ اوراق مشــارکت

از شــرکت هــا و اشــخاص حقیقــی واجــد صاحیــت دعــوت بعمــل مــی ایــد ضمــن اعــام آمادگــی بــه صــورت مکتــوب نســبت بــه دریافــت و عــودت اســناد
مناقصــه بــه شــرح زیــر اقــدام نماینــد:
1ـ واجدین شرکت در مناقصه :شرکت ها و اشخاص حقیقی تعیین صاحیت شده در رشته آب با پایه متناسب
2ـ مهلت دریافت ،تکمیل و عودت اسناد مناقصه :ساعت  13روز یک شنبه مورخ 97/02/09
3ـ بازگشایی پاکت های مناقصه :روز دوشنبه مورخ 97/02/10
4ـ اســناد مناقصــه یــا از طریــق ســایت شــرکت تحــت عنــوان  Kurdistan.irـ  www.abfaبخــش مناقصــات و مزایــدات یــا بــه صــورت حضــوری بــا
مراجعــه بــه امــور قراردادهــای شــرکت دریافــت و پــس از مطالعــه و بررســی و تکمیــل بــه همــراه ســایر مــدارک تــا قبــل از اتمــام مهلــت مقــرر تحویــل گــردد.
5ـ محــل دریافــت اســناد مناقصــه :ســنندج بلــوار شــبلی ،پاییــن از میــدان امــام شــافعی شــرکت آب و فاضــاب شــهری کردســتان ـ امــور قراردادهــا
ـ تلفکــس 08733280732
6ـ محــل عــودت اســناد :ســنندج بلــوار شــبلی ،پاییــن از میــدان امــام شــافعی شــرکت آب و فاضــاب شــهری کردســتان ـ دفتــر حراســت و امــور
محرمانــه

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب شهری استان کردستان

شناســنامه و ســند کارخانــه ســواری ســایپا  131بــه شــماره انتظامــی  782د  51ایــران  95بــه شــماره شاســی
 NAS411100D1249062شــماره موتــور  4874001مــدل  1392بــه رنــگ ســفید روغنــی بنــام امــان اهلل
1246
ریگــی رزم مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)

بــه اســتناد پرونــده کاســه / 960379ش  3احــکام حقوقــی محکــوم علیــه احمــد قنبرزهــی گرگیــچ فرزنــد مــا
الــه داد محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ  1/430/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و نیــز پرداخت خســارت
تاخیــر تادیــه از زمــان ســر رســید چکهــا و حــق االجــرا کــه محکــوم لــه مســعود هاشــم زائــی درخواســت توقیــف
و فــروش پــاک ثبتــی نامبــرده بــه شــماره  22414/5073اصلــی را نمــوده و پــس از تشــریفات قانونــی و ارجــاع
بــه کارشــناس رســمی دادگســتری بشــرح ذیــل مــورد ارزیابــی قــرار گرفته اســت  :ملــک واقــع در زاهــدان – بلوار
ثــار اهلل – ثــاراهلل  14بــا عرصــه  250متــر مربــع و اعیــان ســاختمان مســکونی بــا اســکلت اجــری و ســقف تیــر
آهنــی و بــا طــاق ضربــی و نمایــی ناقــص ســیمان اســتری دارای یــک هــال  ،آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و
مســاحت زیــر بنــا حــدود  110متــر مربــع کــه ارزش شــش دانــگ ملــک مــورد نظــر بــا توجــه بــه کلیــه امکانــات
و شــرایط برابــر نظریــه کارشناســی جمع ـاً  5/800/000/000ریــال ( پنــج میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال )
بــر آورد مــی گردد.ســپس تقاضــای فــروش آن را از طریــق مزایــده عمومــی نمــوده اســت کــه ایــن اجــرا پــس
از طــی مراحــل قانونــی و عــدم پرداخــت محکــوم بــه توســط محکــوم علیــه  ،قصــد دارد در روز  1397/02/15از
ســاعت  9الــی  11صبــح بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتان و همچنیــن محکــوم لــه  ،در محــل اجــرای احکام
مدنــی دادگســتری زاهــدان از طریــق مزایــده عمومــی امــوال توقیفــی محکــوم علیــه بــه قیمــت پایــه کارشناســی
بــه فــروش برســاند طالبیــن و خریــداران مــی توانننــد همــه روزه تــا یــک هفتــه قبــل از زمــان مزایــده از امــوال
مــورد مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــرا بازدیــد و در زمــان مزایــده حضــورا ً شــرکت نمایند.بدیهــی اســت امــوال
مــورد مزایــده بــه کســی فروختــه خواهــد شــد کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نماینــد و خریــدار بایســتی مبلــغ
 10درصــدی پیشــنهادی مزایــده را فــی المجلــس بحســاب ســپرده دادگســتری زاهــدان واریــز نمایــد و مابقــی را
ظــرف مــدت یکمــاه بحســاب ســپرده دادگســتری واریــز و تحویــل اجــرای احــکام مدنــی نمایــد و پــس از تائیــد
مزایــده توســط دادگاه محتــرم صــادر کننــده حکــم تقاضــای انتقــال مالکیــت امــوال نمایــد و در صورت عــدم تائید
مزایــده توســط دادگاه  ،مبلــغ ده درصــدی واریــزی بــه خریــدار مســترد خواهــد شــد و در صورتــی کــه خریــدار
مابقــی وجــه مزایــده را در زمــان مقــرر بــه حســاب ســپرده واریــز ننمایــد و یــا اعــام انصــراف نمایــد مبلــغ ده
درصــدی پیشــنهادی خریــدار بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد و خریدار حــق هیــچ گونــه اعتراضــی را نخواهد
داشــت .تشــریفات مزایــده بــا رعایــت مــواد  113بــه بعــد قانــون اجــرای احــکام مدنــی در صــورت نبــود خریــدار
طلبــکار نیــز مــی توانــد در قبــال طلــب خــود از امــوال مــورد مزایــده قبــول نمایــد.
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تاجیان – مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی زاهدان

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت آمنــه ذاکــری نــژاد فرزنــد غــوث الدیــن دارای شناســنامه
شــماره  2181678405صــادره از بهشــهر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کاســه
 9609985500200619از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان ســرور اربابــی فرزنــد ســیاه خــان بشناســنامه  664صــادره از کالــه در تاریــخ
 1396/11/16در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق  :همســر متوفــی -2مســعود اربابــی فرزنــد ســرور بشناســنامه
 3610621400صــادره از زاهــدان  :فرزنــد متوفــی  -3محمــد طاهــا اربابــی فرزنــد ســرور بشناســنامه
3613967677صــادره از زاهــدان  :فرزنــد متوفی  -4یاســر اربابی فرزند ســرور بشناســنامه 7690174280
صــادره از زاهــدان  :فرزنــد متوفــی -5یاســین اربابــی فرزنــد ســرور بشناســنامه  3611729329صــادره از
زاهــدان  :فرزنــد متوفــی  -6محمــد رســول اربابــی فرزنــد ســرور بشناســنامه  3613291088صــادره از
زاهــدان  :فرزنــد متوفــی  -7فاطمــه اربابــی فرزنــد ســرور بشناســنامه  3611475637صــادره از زاهــدان
 :فرزنــد متوفــی  -8هانیــه اربابــی فرزنــد ســرور بشناســنامه  3612565311صــادره از زاهــدان  :فرزنــد
متوفــی  -9عاطفــه اربابــی فرزنــد ســرور بشناســنامه  361219860صــادره از زاهــدان  :فرزنــد متوفــی -10
زربخــت بابــک فرزنــد حســن بشناســنامه  522صــادره از ســبزوار  :مــادر متوفــی والغیراینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد
و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

حمید رضا بندانی – قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

مفقودی
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کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره  1203804نــاوگان باربــری متعلــق بــه آقــای هــادی طهماســی مفقــود و از
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درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
میگوید :ایمنسازی پلهای تاریخی استان اصفهان یک اصل مسلم است
و باید پذیرفته شود ،چون جان مردم باید حفظ شود بنابراین به زودی
حفاظهای سی و سه پل با پایههای فلزی نصب میشوند.
به گزارش ایسنا ،هر چند شهرداری اصفهان از حدود دو سال قبل نسبت به
حصارکشی دهان ه پلهای تاریخی اصفهان به میراث فرهنگی هشدار داده بود اما
ی و سه پل در  ۲۰مهر سال گذشته ،این هشدار را آنقدر
سقوط کودک دو ساله از س 
جدیتر کرد تا شورای فنی میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان ،با برگزاری
جلساتی در نهایت  ۳۰دی سال گذشته «شورای فنی میراث فرهنگی استان اصفهان،
نصب حفاظ روی دهانههای سیو سه پل تاریخی را تصویب کرد».
طرح نهایی ِ
بعد از گذشت حدود سه ماه از انتشار خبر تصویب نصب حفاظ در دهانههای سی
و سه پل؛ اکنون فریدون اللهیاری ،مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان به ایسنا
میگوید :ایمن سازی سی و سه پل و پلهای تاریخی اصفهان ،از ضرورتهایی است که
باید برای حفظ جان مردم انجام شود .در واقع این یک اصل مسلم است و باید پذیرفته
شود .وی با تاکید بر اینکه از نظر فنی تنها مرجعی که صالحیت دارد تا در این مورد
اظهار نظر کند ،شورای فنی میراث فرهنگی است ،این شورا را شامل متخصصان حوزه
معتمدان صاحب نظری میداند
میراث فرهنگی در داخل سازمان و برخی از نخبگان و
ِ
که برحسب ضرورت شورا دعوت میشوند .او با اشاره به انجام بررسیهای مورد نیاز برای
مصالح قابل استفاده در ایجاد حفاظ ها ،تاکید میکند :اعضای شورا در نهایت به طرحی
رسیدند که با استفاده از پایههای فلزی دقیق و ظریف که در سیما و منظر تاثیر نداشته
باشد و با حفاظهای کابلی بسته شود ،این کار صورت گیرد .اجرایی شدن آن نیز تقریبا
نهایی شده است ،اما با توجه به حساسیتهای موجود یکسری هماهنگیهای نهایی نیز
باید در استان روی موضوع انجام شود تا در نهایت نمونه کار انجام و پروژه آغاز شود.
اللهیاری پیشنهاد ایمنسازی پلهای تاریخی را از حدود دو سال گذشته و از سوی
شهرداری اصفهان اعالم میکند و میگوید :اگر سی و سه پل یک بنای تاریخی بود
که امکان تردد روی آن وجود نداشت ،مشکلی نداشت ،اما زمانی که سیوسه پل یک
فضای عمومی شهری و از نظر تاریخی ارزشمند است و میراث فرهنگی وظیفه حراست
و حفاظت از بحث میراثی آن را بر عهده دارد پس به همراهی شهرداری این کار انجام
میشود .مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در مورد جزئیات طرح و ایجاد حفاظ
روی دهانههای مختلف پل با هدف ایمنسازی میگوید :براساس جزئیات ،طرح نصب
حفاظ درهم ه دهانهها از کنار پل شروع نمیشود بلکه دهانههایی که راهروها را تعریف
میکنند ،مسدود میشوند و قرار است در برخی نقاط جاها نیز فضایی برای دسترسی
به کنار پل تعریف شود .وی با تاکید بر اینکه قاعدتا تردد روی پلهای تاریخی در شهر
انجام میشود،ادامه میدهد :ایمن سازی برای پلها باید برنامهریزی شود و نصب حفاظ
روی هر کدام از پلهای تاریخی که ضرورت دارند ،پیگیری میشوند .پیش از این در ۳۰
دی ماه سال گذشته؛ طاهری ،معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان اصفهان خبر داده بود؛ «اجرایی شدن این طرح  -نصب
حفاظ برای سی و سه پل -برای هر کدام از این پلها براساس طرحهای جداگانه و با
تایید شورای فنی و مناسب با موقعیت و پل مورد نظر رخ میدهد».
آگهی

درخصــوص شــکایت عرفــان بخشــی جغنــاب علیــه راشــد تاجیــک دائــر برضــرب و جــرح عمــدی بــه
شــرح شــکوائیه موضــوع پرونــده کاســه  961065بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم ظــرف
یــک مــاه از انتشــار آگهــی بــرای رســیدگی وفــق مــاده  174قانــون آییــن دادرســی کیفــری در شــعبه
دوم بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب قرچــک تشــکیل مــی گــردد مراتــب یــک نوبــت در جرایــد
کثیراالنتشــار جهــت اســتحضار متهــم از وقــت و محــل تشــکیل جلســه و موضــوع پرونــده انتشــار مــی
یابــد .م/الــف7476 :

مدیــر دفتــر شــعبه بازپرســی شــعبه  2بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب
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شهرســتان قرچــک

آگهی

در پرونــده کاســه  960552حســین چــکاوک و حســین طاهــری شــکوائیه ای بــر علیــه پیمــان ترکاشــوند
فرزنــد براتعلــی مبنــی بــر فــروش مــال غیــر مطــرح نمــوده انــد کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  102دادگاه
عمومــی قرچــک ارجــاع شــده و بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم بنــا بــه دســتور دادگاه وفــق مــاده
 344قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا متهــم در تاریــخ  97/3/1ســاعت  11جهــت رســیدگی خــود را بــه
ایــن دادگاه معرفــی نمائیــد در غیــر ایــن صــورت وفــق قانــون و بــه صــورت غیابــی اظهــار نظــر قضایــی خواهــد
شــد .م/الــف7477 :

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری  2دادگستری شهرستان قرچک
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آگهی

در پرونــده کاســه  960862مرتضــی مــددی شــکوائیه ای بــر علیــه مرتضــی پناهــی مقانلــو مبنــی بــر توهیــن
تهدیــد مطــرح نمــوده انــد کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  102دادگاه عمومــی قرچــک ارجــاع شــده و بــه
علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم بنــا بــه دســتور دادگاه وفــق مــاده  344قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای
عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا
متهــم در تاریــخ  96/12/23ســاعت  12جهــت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه معرفــی نمائیــد در غیــر ایــن
صــورت وفــق قانــون و بــه صــورت غیابــی اظهــار نظــر قضایــی خواهــد شــد .م/الــف7478 :

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری  2دادگستری شهرستان قرچک
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آگهی

در پرونــده کاســه  961051مهــدی دولتخــواه شــکوائیه ای بــر علیــه علــی اکبر یاغوشــی و مهیا احمــدی خلیل
آبــاد مبنــی بــر کاهبــرداری مطــرح نمــوده انــد کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  102دادگاه عمومــی قرچــک
ارجــاع شــده و بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم بنــا بــه دســتور دادگاه وفــق مــاده  344قانــون آئیــن
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار
آگهــی مــی گــردد تــا متهمیــن در تاریــخ  97/3/20ســاعت  11جهــت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه معرفی
نمائیــد در غیــر ایــن صــورت وفــق قانــون و بــه صــورت غیابــی اظهــار نظــر قضایــی خواهــد شــد .م/الــف7479 :

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری  2دادگستری شهرستان قرچک
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آگهی

در پرونــده کاســه  961010دادخواســتی بــر علیــه لیــا ســلمانی فرزنــد حســن و علــی آقانــژاد فرزنــد علــی
و محمــود کریمــی فرزنــد محمــد بــه خواســته اعســار از پرداخــت محکــوم بــه مطــرح نمــوده انــد کــه جهــت
رســیدگی بــه شــعبه  102دادگاه عمومــی قرچــک ارجــاع شــده و بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان
بنــا بــه دســتور دادگاه وفــق مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــدگان در تاریــخ  97/3/9ســاعت
 10جهــت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه معرفــی نمائیــد در غیــر ایــن صــورت وفــق قانــون و بــه صــورت
غیابــی اظهــار نظــر قضایــی خواهــد شــد .م/الــف7481 :

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری  2دادگستری شهرستان قرچک
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دادنامه

پرونــده کاســه  9609982923100004شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک تصمیم نهایی شــماره
 – 9609972923101586شــاکی :شــکراله هاشــمی پــور فرزنــد نعمــت الــه بــه نشــانی قرچک – شــهرک طائیه
– میــدان گل گنــدم –  20متــری طــاووس – پــاک  – 171طبقــه اول – متهــم :شــهین خانــی فرزنــد محمــد بــه
نشــانی مجهــول المــکان – اتهــام :مزاحمــت تلفنــی – گردشــکار :در مورخــه  96/12/26شــعبه  101دادگاه کیفری
 2شهرســتان قرچــک توســط اینجانــب دادرس امضــاء کننــده ذیــل صورتجلســه تصــدی می گــردد پرونده کاســه
فــوق تحــت نظــر اســت دادگاه بــا توجــه بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــا
اســتعانت از خداونــد متعــال و تکیــه بــر شــرف و وجــدان مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام خانــم شــهین خانــی فرزنــد محمــد دائــر بــر ایجــاد مزاحمــت تلفنــی از طریــق خــط تلفــن
شــماره  09373080837نســبت بــه آقــای شــکراله هاشــمی پــور بــه شــماره تلفــن منــدرج در پرونــده بــا توجه
بــه شــکایت شــاکی خصوصــی و پرینــت ریــز مکالمــات خــط تلفــن مزاحــم و ماحظــه تمــاس هــای مکــرر از
ســوی خــط مذکــور و نتیجــه اســتعام مالکیــت خــط مذکــور و ســایر قرائــن و امــارات موجــود در پرونــده اتهــام
انتســابی بــه وی را محــرز دانســته و مســتندا بــه  641قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1375و رعایــت مــواد
 86 – 83 – 66قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392مشــارالیه را بــه جایگزینــی شــش مــاه حبــس تعزیــری
بــه  18میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت محکوم مــی نمایــد رای صــادره غیابی و ظــرف 20
روز ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پــس از آن ظــرف  20روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه هــای محتــرم
تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد .م/الــف7482 :

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری  2شهرستان قرچک

مفقودی
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کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره  2708287نــاوگان باربــری متعلــق بــه آقای عباس حســن پــور مفقــود و از درجه
1216
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

